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دليل المتقدم الختبار معلمي التربية الخاصة

وأدوات  للمعلمين«  المهنية  »المعايير  مشروع  يمثل 

تطوير  لشركة  الرئيسة  المشاريع  أحد  تقويمها 

لتطوير  عبداهلل  الملك  بمشروع  التعليمية  للخدمات 

عدد  ضمن  المشروع  ويأتي  )تطوير(،  العام  التعليم 

للقياس  الوطني  المركز  ينفذها  التي  المشاريع  من 

مع  اإلستراتيجية  الشراكة  ضمن  )قياس(  والتقويم 

المعلمين  كفاية  من  للرفع  والتعليم  التربية  وزارة 

وتحسين  للوزارة  التطويرية  األهداف  يحقق  بما 

مخرجاتها.

  مقدمة
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دليل المتقدم الختبار معلمي التربية الخاصة

    الهدف من الدليل 

أعد هذا الدليل لمساعدة المتقدم الختبار المعلمين على التهيؤ واالستعداد ألداء االختبار، 

من خالل تقديم معلومات مفيدة عن محتوى االختبار، والجوانب التي يغطيها، وكيفية 

تناولها في أسئلة موضوعية من نوع اختيار من متعدد.

للتمرين  وأسئلة  بالمعايير،  ربطها  وكيفية  االختبار  أسئلة  على  أمثلة  الدليل  يقدم  كما 

تساعد المتقدم على تعّرف طريقة أداء االختبار وطبيعة أسئلته، مع العلم أن األمثلة التي 

صعوبة  أو  سهولة  مستوى  عن  تعبر  وال  االختبار،  جوانب  جميع  تغطي  ال  الدليل  يقدمها 

األسئلة التي يقدمها االختبار الفعلي. 

ويقدم الدليل أيضا توصيات عامة مفيدة لالستعداد لالختبار وطريقة أدائه.

ويأتي هذا الدليل الذي يركز على الجانب التخصصي لمعلمي التربية الخاصة ، مكمال لبقية 

تقدم  التي  أو  التدريس،  لمهنة  العامة  التربوية  الجوانب  تتناول  التي  سواء  العامة  األدلة 

توجيهات ألداء االختبار  وإرشادات عن نوعية األسئلة وكيفية تناولها.

    تنظيم الدليل  

يقدم  ثم  ومن   ، المعلمين  اختبارات  عن  عامة  معلومات  على  البداية  في  الدليل  يحتوي 

نبذة موجزة عن معايير معلمي التربية الخاصة ، والوزن النسبي لكل معيار، وعدد األسئلة 

يليها  بالمعايير،  ربطها  األسئلة وكيفية  أمثلة على  الدليل  التي يغطيها. بعد ذلك يعرض 

أسئلة تدريبية تمّكن المختبر من التدّرب على أسئلة االختبار الفعلي.

 مزيد من المعلومات

 لمزيد من المعلومات عن االختبار وطريقة التسجيل والبيانات الكاملة عن المعايير ، يرجي 

      www .q i y a s . s a الدخول على موقع المركز الوطني للقياس والتقويم 
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دليل المتقدم الختبار معلمي التربية الخاصة

  تنظيم محتوى االختبار: 

يغطي االختبار محتوى المعايير التخصصية للتربية الخاصة، وقد تم تنظيمها وفق مجاالت، 

المؤشرات، وتوضع األسئلة على  أكثر، وتحت كل معيار عددا من  أو  يحوي كل مجال معياًرا 

هذه المؤشرات، ويوضح الشكل رقم )1( مثال على ذلك.

التخ�ص�ص: الرتبية اخلا�صة  

املجال: املبادئ العامة لتخ�ص�ص الرتبية اخلا�صة

املعيار: يعرف معلم الرتبية اخلا�صة املفاهيم والأ�ص�ص التي يرتكز عليها تخ�ص�ص الرتبية اخلا�صة.

امل�ؤ�صر: يحدد الفئات امل�صتفيدة من خدمات الرتبية اخلا�صة.

ال�ص�ؤال: 

كل �ص�ؤال من ن�ع اختيار من متعدد �صمم لقيا�ص اأحد املعايري من خالل اأحد م�ؤ�صراته، ول يلزم اأن 
تغطي الأ�صئلة جميع امل�ؤ�صرات.

ميثل ا�صم ورقم التخ�ص�ص، ويت�صمن كل تخ�ص�ص جمم�عة من املجالت.

املجال ه� اأحد فروع التخ�ص�ص املك�نة له يف جمملها، ويندرج حتت كل جمال جمم�عة من 
املعايري.

املعيار يحدد ما ينبغي على املعلم معرفته اأو القدرة على اأدائه، ويندرج حتت كل معيارجمم�عة من 
امل�ؤ�صرات.

امل�ؤ�صر يتناول على نح� قابل للقيا�ص اأحد عنا�صر املعيار، وجمم�ع امل�ؤ�صرات حتت كل معيار تغطي 
اجل�انب التي يتناولها ذلك املعيار 

اأي الفئات التالية ل يعترب من فئات الرتبية اخلا�صة؟
اأ- املتف�قني وامل�ه�بني.

ب- املتاأخرين درا�صياً.
ج- ذوي �صع�بات التعلم.

د- امل�صطربني �صل�كياً وانفعالياً.
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دليل المتقدم الختبار معلمي التربية الخاصة

  محتوى االختبار

يتكون اختبار التربية الخاصة من جزئين هما:
أ: التربية الخاصة العام:

االختبار.  محتوى  من   %47 نسبة  ويمثل  الخاصة  التربية  اختبارات  جميع  بين  مشترك  الجزء  هذا  يعد 
وفيما يلي األوزان النسبية لهذا الجزء: 

وتتضمن مجاالت  هذا الجزء العام عدد من المعايير  يوضحها الجدول التالي:

الوزن الن�سبياملعايرياملجال 

املبادئ العامة لتخ�س�ص الرتبية اخلا�سة1
- املفاهيم والأ�س�ص التخ�س�سية

- مراحل وخ�سائ�ص النمو والأ�سباب العامة للإعاقة والفروق الفردية
- تاأثري الإعاقة على التعلم

20%

التخطيط للتعليم2
 - القيا�ص والتقومي

-  البدائل الرتبوية وخدمات الرتبية اخلا�سة وامل�ساندة والربامج التاأهيلية
- طرق التدري�ص العامة

16%

حتفيز ودعم التعليم3
- الربنامج الرتبوية ال�سلوكي

- الربامج ال�سلوكية
- املهارات احلياتية

11%

%47املجموع
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دليل المتقدم الختبار معلمي التربية الخاصة

ب: التخصص الدقيق في التربية الخاصة: 

يتنوع هذا الجزء بتنوع التخصصات الدقيقة للتربية الخاصة، ويمثل نسبة 53% من اختبار أي من تخصصات 

التربية الخاصة، كما هو مبين في الجداول التالية:

 الوزن النسبي لمجاالت ومعايير التربية الفكرية 

الوزن الن�سبياملعايرياملجال 

املبادئ العامة لتخ�س�ص الرتبية الفكرية4
-املفاهيم والأ�س�ص التخ�س�سية

-خ�سائ�ص الطلب ذوي الإعاقة الفكرية
- الحتياجات الرتبوية

19%

التخطيط للتعليم5

-القيا�ص والتقومي
- اأدوار معلم الرتبية الفكرية

- توظيف نظريات التعلم للطلب ذوي الإعاقة الفكرية
- ال�سرتاتيجيات التعليمية للطلب ذوي الإعاقة الفكرية

- مناهج ذوي الإعاقة الفكرية

25%

حتفيز ودعم التعليم6
- تي�سري خربات التعلم

-اإثارة الدافعية 
- اإدارة الوقت

9%

%53املجموع
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الوزن النسبي لمجاالت ومعايير التوحد

الوزن الن�سبياملعايرياملجال 

املبادئ العامة لتخ�س�ص ا�سطراب التوحد4
 - املفاهيم والأ�س�ص التخ�س�سية يف جمال التوحد

 - خ�سائ�ص الطلب ذوي ا�سطراب التوحد
17%

التخطيط للتعليم5
 -القيا�ص والتقومي يف جمال التوحد

 -التخطيط للتدري�ص يف جمال التوحد
- ت�سميم الربامج يف جمال التوحد

18%

حتفيز ودعم التعليم6

 -البيئة ال�سفية للتعلم يف جمال التوحد
 -املمار�سات التدري�سية يف جمال التوحد

 - اإدارة ال�سف
 -الربامج التي ت�ستخدم لتدري�ص و تدريب الطلب ذوي ا�سطراب طيف 

التوحد

18%

%53املجموع
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  الوزن النسبي لمجاالت ومعايير صعوبات التعلم  

الوزن الن�سبياملعايرياملجال 

املبادئ العامة لتخ�س�ص �سعوبات التعلم 4
- املفاهيم والأ�س�ص التخ�س�سية يف جمال �سعوبات التعلم

  - خ�سائ�ص الطلب ذوي �سعوبات التعلم
 - كيفية تعلم الطلب ذوي �سعوبات التعلم

19%

التخطيط للتعليم5
 - القيا�ص والتقومي يف جمال �سعوبات التعلم

 - طرق التدري�ص اخلا�سة ب�سعوبات التعلم
- ت�سميم برامج التعلم املتكاملة

17%

حتفيز ودعم التعليم6

 - تنفيذ اأن�سطة التعلم املتكاملة 
 - تهيئة فر�ص لتعلم 

 - تعزيز تعلم الطلب 
 - قيا�ص وتقومي الطلب الذين لديهم �سعوبات تعلم وتزويدهم 

بالتغذية الراجعة

17%

%53املجموع
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  الوزن النسبي لمجاالت ومعايير العوق السمعي  

الوزن الن�سبياملعايرياملجال 

املبادئ العامة لتخ�س�ص العوق ال�سمعي4

 - املفاهيم والأ�س�ص التخ�س�سية 
 - اخل�سائ�ص  والحتياجات املختلفة 

 - اأ�سباب العوق ال�سمعي, وطرق الوقاية منه 
 -العوامل املوؤثرة يف تعليم الطالب ذي الإعاقة ال�سمعية 

 -تاريخ تربية وتعليم الطلب ذوي الإعاقة ال�سمعية يف اململكة والعامل 
 -الفروق الفردية

15%

التخطيط للتعليم5

-القيا�ص والتقومي 
- طرق التدري�ص املتنوعة اخلا�سة

 - طرق التوا�سل يف التدري�ص
 - تقومي الربامج وكيفية تطويرها

 - امل�سادَر املتنوعَة لدعم التعليم
 - تفعيل اخلدمات امل�ساندة  

 -طرق تكييف املقررات واخلطط الدرا�سية

21%

حتفيز ودعم التعليم6

 - تعزيز عملية التفاعل الجتماعي
 -  دمج التقنية واملحتوى التعليمي لتح�سني التعلم والتوا�سل 

 -تطبيق التقومي  الرتبوي
 -  تقومي القدرة على ا�ستعمال اللغة العربية

 - تقومي مهارات اللغة العربية/لغة  الإ�سارة )ال�ستقبالية والتعبريية( 
 - تقومي املهارات اللغوية وال�سمعية

17%

%53املجموع
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الوزن النسبي لمجاالت ومعايير العوق البصري   

الوزن الن�سبياملعايرياملجال 

املبادئ العامة لتخ�س�ص العوق الب�سري4
- املفاهيم والأ�س�ص التخ�س�سية 

 - خ�سائ�ص املعوقني ب�سريا,  والعوامل املوؤثرة بها
10%

التخطيط للتعليم5

 - نتائج عملية القيا�ص والت�سخي�ص الطبي 
 - التقنيات والأدوات والأجهزة امل�ساعدة

 - العوامل املوؤثرة يف القراءة والكتابة بطريقة برايل اأو اخلط العادي 
املكرب

 - مهارات احلا�سب الآيل
- ت�سميم برامج تعلم متكاملة

19%

حتفيز ودعم التعليم6

 - اأن�سطة  التهيئة للقراءة والكتابة بطريقة برايل
 -يقراأ ويكتب املعلم جمل وعمليات ح�سابية بطريقة برايل 

 - مهارات البيئة والتحرك الآمن وا�سرتاتيجيات التدري�ص املتنوعة 
 - اأ�ساليب التعزيز

 - تنظيم بيئة الختبار وا�ستخل�ص نتائج التقومي
 - اأ�ساليب التقومي  الرتبوي 

24%

%53املجموع
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الوزن النسبي لمجاالت ومعايير التدريبات السلوكية     

الوزن الن�سبياملعايرياملجال 

اخل�سائ�ص والفروق الفردية4
 - اخل�سائ�ص والحتياجات ملراحل النمو 

 - خ�سائ�ص ذوي الحتياجات اخلا�سة 
 - الفروق الفردية بني الأفراد

9%

املفاهيم الأ�سا�سية يف القيا�ص والت�سخي�ص 5

 - مدار�ص علم النف�ص 
 - اأدوات الت�سخي�ص لذوي الحتياجات اخلا�سة

 - الجتاه التكاملي يف الت�سخي�ص
 - اأنواع املقايي�ص النف�سية

12%

ا�ستخدامات القيا�ص النف�سي6

 - اختيار املقايي�ص املنا�سبة لكل حالة 
 - توظيف القيا�ص النف�سي يف التخطيط

 -العوامل املوؤثرة يف القيا�ص النف�سي 
 -تطبيق اأدوات ت�سخي�ص ذوي الحتياجات اخلا�سة 

13%

نتائج القيا�ص النف�سي7
 - تف�سري النتائج والت�سنيف 

 - اختيار املكان الرتبوي املنا�سب
 - اإعداد التقارير النف�سية و�سياغتها

10%

متابعة نتائج القيا�ص النف�سي8
 - اإدارة نظام الك�سف والإحالة

 - جمع بيانات ال�سلوك وحتليلها
 -  ت�سميم خطة التدخل

9%

%53املجموع
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    نماذج من األسئلة : 

يرتبط كل سؤال في االختبار بمؤشر من المؤشرات كما سبق إيضاحه، وفيما يلي مزيد من  نماذج األسئلة.

النموذج األول:

المجال:  المعرفة بطرق التدريس الخاصة بالطالب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة.

المعيار:   يستخدم معلم التربية الخاصة البرنامج التربوي الفردي.

المؤشر:   يعتمد على نتائج تشخيص الطالب وخصائصهم في اختيار طرق التدريس، وتصميم البرنامج 

التربوي الفردي الذي يتسم بالوضوح والتحدي والقابلية للتحقق.

السؤال:

يجب أن يتضمن البرنامج التربوي الفردي العناصر التالية: 

مستوى األداء الحالي للتحصيل األكاديمي واألداء الوظيفي. أ     

سجل ألداء الطالب في الماضي. ب     

وصف لألداء العقلي الوظيفي. ج     

اقتراحات لمشاركة األسرة. د     

اإلجابة:

البدي��ل ) أ( ه��و البديل الصحيح وذلك ألن تحدي��د األداء الحالي للتحصيل األكاديم��ي واألداء الوظيفي 

هي الركيزة األساسية التي يقوم عليها تقديم البرنامج التربوي الفردي للتلميذ.

البديل )ب(  ، )ج(، ) د( ليست إجابات ذات عالقة بعناصر البرنامج التربوي الفردي.
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النموذج الثاني:

المجال: معرفة معلم التربية الخاصة باألطر العامة لتخصص التربية الخاصة.

المعيار: يع��دد معلم التربية الخاصة البدائل التربوية، وخدمات التربية الخاصة، والخدمات المس��اندة، 

والبرامج التأهيلية في التربية الخاصة.

المؤشر: يلم بمفهوم التعليم الشامل وتطبيقاته.

السؤال:

أكثر األدوار المناسبة لمعلم التربية الخاصة في وضع الدمج التربوي الشامل: 

تخطيط الدرس والتدريس مع معلم التعليم العام لجميع الطالب في الصف. أ     

مساعدة معلم التعليم العام في التدريس.  ب     

مقابل��ة معلم التعليم العام على األقل مرة واحدة أس��بوعيا لمناقش��ة االس��تراتيجيات ج     

التدريسية األكثر فاعلية.   

التركيز على إدارة السلوك للطالب ذي اإلعاقة. د     

اإلجابة:

البديل )أ( هو البديل الصحيح ألن دور معلم التربية الخاصة ومعلم التعليم العام هو دور مشترك لتدريس 

الطالب ذي اإلعاقة في الصف العادي.  البديل )ب( غير صحيح ألن دور معلم التربية الخاصة ليس مساعًدا 

لمعلم التعليم العام.  البديل )ج( غير صحيح ألن دور معلم التربية الخاصة ليس مالحظا أو مقّيما لمعلم 

التعليم العام. البديل )د( غير صحيح ألن معلم التعليم العام قد يكون أيضا مسؤوال عن إدارة السلوك 

داخل الصف لجميع الطالب.
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النموذج الثالث:

المجال: معرفة معلم التربية الخاصة باألطر العامة لتخصص التربية الخاصة.

المعيــار: يعدد معلم التربية الخاصة البدائل التربوية، وخدمات التربية الخاصة، والخدمات المس��اندة، 

والبرامج التأهيلية في التربية الخاصة.

المؤشر: يميز مفهوم التدخل المبكر في التربية الخاصة وأهميته والبرامج المطبقة فيه، مثل: التدخل 

الطبي والتربوي والتوعوي.

السؤال:

ما الوصف األكثر مالءمة لدور األسر في برامج التدخل المبكر؟ 

يج��ب توعية األس��ر بش��كل مكثف حت��ى يس��تطيعوا فهم التدخ��ل المبك��ر ، وكيف أن أ     

أطفالهم سوف يستفيدوا من برامج التدخل المبكر.    

أس��ر األطفال المؤهلين لخدمات التدخل المبكر لهم حقوق متس��اوية ، ومتعاونون مع ب     

المختصين اآلخرين في برامج التدخل المبكر.    

يتم تدريب أسر األطفال حتى يصبحوا في نهاية المطاف منسقين لخدمات أطفالهم. ج     

أس��ر األطفال لديهم حقوق ومس��ؤوليات متس��اوية م��ع المختصين اآلخري��ن، ويجب أن د     

تشارك في جميع القرارات ذات العالقة بأنشطة التدخل المبكر.    

اإلجابة:

البديل رقم )ب( هو الصحيح ألن أفضل الممارس��ات في التدخل المبكر تؤكد على الشراكة والتعاون 

بين األسر والمختصين اآلخرين. بينما البديل رقم )أ(،)ج(،)د( ال تعتبر صحيحة ألنها ال تؤكد على الشراكة 

بين األسرة والمختصين اآلخرين في تقديم برامج التدخل المبكر. 
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دليل المتقدم الختبار معلمي التربية الخاصة

النموذج الرابع:

المجال: المعرفة بالطالب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة وكيفية تعلمهم.

المعيار: يعرف معلم التربية الخاصة أساليب القياس والتقويم في مجال التربية الخاصة.

المؤشر: يحدد أعضاء فريق القياس والتقويم ودور كل منهم.

السؤال:

إضافة لألســرة )األســر(، فــإن الحد األدنى من الفريــق المتعدد التخصصات الذي يلعــب دورا في عملية 

التقييم يتضمن مجموعة من ثالثة مختصين كاآلتي: 

اخصائي عالج اللغة والكالم، اخصائي العالج الطبيعي أو الوظيفي ، والمعلم أو االخصائي أ     

النفسي.   

اخصائي عالج اللغة والكالم،المدير المدرسي، والمعلم. ب     

االخصائي االجتماعي أو المرشد، اخصائي التدخل المبكر،  أو طبيب األطفال، طبيب األمراض ج     

العصبية.      

اخصائي العالج باللعب. اإلخصائي النفسي. منسق الخدمات أو مدير الحالة . د     

اإلجابة:

البدي��ل رقم) أ( هو الخي��ار الصحيح ألن األعضاء ال��ذي يتكون منه الفريق قادر عل��ى تقييم ومالحظة  

الطفل في جوانب نمائية مختلفة . بينما  بقية البدائل غير صحيحة.
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دليل المتقدم الختبار معلمي التربية الخاصة

النموذج الخامس:

المجال: المعرفة بالطالب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة وكيفية تعلمهم.

المعيار: يعرف معلم التربية الخاصة أساليب القياس والتقويم في مجال التربية الخاصة.

المؤشر: يعرف األدوات والمقاييس واالختبارات الرسمية وغير الرسمية، مثل: دراسة تاريخ الحالة، والسجالت 

التقويمية، والمستخدمة في تش��خيص وتقويم ذوي االحتياجات التربوية الخاصة بمختلف فئاتهم، 

ويعرف كيف يصممها ويس��تخدمها بما يتناس��ب وحاجات الطالب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة.

السؤال:

المعلومــات األكثر فائدة الســتخدامها لصياغة األهــداف العامة وقصيرة المدى فــي البرنامج التربوي 

الفردي تكون عادة مبنية على نتائج أحد أنواع التقييم التالية: 

االختبارات معيارية المرجع ومقاييس السلوك التكيفي. أ     

االختبارات محكية المرجع وقوائم الشطب السلوكية. ب     

االختبارات معيارية المرجع والعينات اللغوية. ج     

المقاييس النمائية واالختبارات التحصيلية الجماعية.  د     

اإلجابة:

البدي��ل رقم )ب( ه��و اإلجابة الصحيحة  ألن االختبارات محكية المرج��ع يمكن من خاللها مقارنة أداء 

الطالب  بمس��توى محدد، كما يمكن اس��تخدام قوائم الش��طب في جمع معلومات مختلفة حول 

أداء الطال��ب ف��ي مجاالت مختلفة ، لذلك تعتب��ر من أهم أنواع التقييم التي يمكن اس��تخدامها في 

جمع المعلومات التي يمكن أن تفيد في صياغة األهداف العامة وقصيرة المدى، البديل رقم )أ(، )ج(، 

)د( غير صحيحة ألن االختبارات التي تضمنتها معيارية المرجع ، ومقاييس السلوك التكيفي، والنمائية 

،واالختبارات التحصيلية ال تعطي معلومات دقيقة يمكن االس��تعانة بها عند صياغة األهداف العامة 

وقصيرة المدى في البرنامج التربوي الفردي حيث يمكن استخدامها في مرحلة تحديد أهلية التلميذ 

لخدمات التربية الخاصة والمساندة. 
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دليل المتقدم الختبار معلمي التربية الخاصة

النموذج السادس:

المجال: طرائق وأساليب التدريس في التربية الخاصة.

المعيــار: يتابع معلم التربية الخاصة األبح��اث المعاصرة المتعلقة بالتدري��س الفاعل وكيفية التعلم 

والعقبات التي تواجه الطالب في  تعلم التربية الخاصة ويملك طرقًا لتذليلها.

المؤشر: يستطيع مساعدة طالبه في تجاوز أية صعوبات تواجههم في تعلم معارف التربية الخاصة 

ومهاراتها المختلفة ، ولديه اإلجابة عن التساؤالت الخاصة بذلك.

السؤال:

ما أفضل األسس في استخدام  تحليل المهمة في تدريس الطالب ذوي اإلعاقات المختلفة ؟  

إجراء التدريس في خطوات يمكن تحقيقها بسهولة وتعزز نجاح التلميذ. أ     

تعليم الطالب مهارة تحليل المهمة ليقوموا بالمهارة بأنفسهم. ب     

تعليم الطالب مهارة التصنيف من خالل تحديد جوانب متشابهة  من أنواع مختلفة من ج     

المهام.   

تدريس الطالب  بشكل فعال في وقت واحد دون الحاجة إلى الفردية. د     

اإلجابة:

البدي��ل رقم )أ( هو الصحيح ألن اس��تراتيجية تحليل المهمة تقوم على تدري��س المهارة في خطوات 

س��هلة ، مما يعزز نجاح التلميذ في أداء المهمة، البديل رقم )ب( غير صحيح ألن تعليم الطالب تحليل 

المهم��ة ليقوم��وا بها بأنفس��هم تعتبر من فوائ��د تحليل المهم��ة. بينما البديل رق��م )ج( غير صحيح 

ألن مهارة التصنيف ليس��ت م��ن أهداف تحليل المهمة، كما أن البديل رق��م )د( غير صحيح كذلك ألن 

التدريس الفردي يعتبر من المبادئ الهامة في تدريس الطالب ذوي اإلعاقات المختلفة. 
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دليل المتقدم الختبار معلمي التربية الخاصة

النموذج السابع:

المجال: معرفة معلم التربية الخاصة باألطر العامة لتخصص التربية الخاصة.

المعيــار: يعدد معلم التربية الخاصة البدائل التربوية، وخدمات التربية الخاصة، والخدمات المس��اندة، 

والبرامج التأهيلية في التربية الخاصة.

المؤشر: يعرف مفهوم دمج الطالب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة في المدارس العادية، وأهميته، 

ومتطلباته، ومستوياته، والفئات المس��تفيدة منه، وأثر فريق العمل في نجاح الدمج كمدير المدرسة، 

والمرش��د الطالبي، ومعلم التعلي��م العام، وولي أمر التلميذ، و االختصاصي النفس��ي، واالختصاصي 

االجتماعي، والمتخصصون في الخدمات المساندة.

السؤال:

جليل طالب عمره ســبع ســنوات، وتم تقييمه على أن لديه تأخر بســيط في اللغة التعبيرية، علما أن 

القدرات الســمعية لديه عادية، كما أن أداءه في المجاالت التعبيرية األخرى يعتبر مناســبا لعمره ، فما 

الوضع التربوي األكثر مالءمة لحالة جليل ؟ 

فصل خاص مع تقديم خدمة عالج اللغة والكالم. أ     

جزء من اليوم المدرسي في غرفة المصادر الخاصة لتطوير الجانب القرائي اللفظي . ب     

فصل عادي طوال اليوم المدرسي مع تقديم خدمة عالج اللغة والكالم. ج     

فصل عادي طوال اليوم المدرسي دون التأكيد على الدعم القرائي.  د     

اإلجابة:
البدي��ل رقم )ج( ه��و الصحيح حيث أن معظم ق��درات جليل وإمكانياته عادية ماعدا مش��كلة التأخر 
البسيط  في اللغة التعبيرية ، لذلك فالفصل العادي مع تقديم خدمة مساندة )عالج اللغة والكالم( 
يعتبر الموضع التربوي المناس��ب. أما البديل رقم )ب(، )د( فهي غير صحيحة ألن التلميذ جليل اليحتاج 
دعما في القراءة، أما البديل رقم )أ( فهو غير صحيح ألن الفصل الخاص قد يحتاجه الطفل ذو اإلعاقة 

الذي قد يتضرر نجاحه في الصف العادي. 
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دليل المتقدم الختبار معلمي التربية الخاصة

النموذج الثامن:

المجال : المعرفة بالطالب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة وكيفية تعلمهم.

المعيــار: يعرف معل��م التربي��ة الخاصة مراحل وخصائ��ص النمو واألس��باب العامة لإلعاق��ة والفروق 

الفردية.   

المؤشر: يعرف األسباب المشتركة لإلعاقات )قبل وأثناء وبعد الوالدة( وطرق الوقاية منها.

السؤال:

من أهم العوامل في مرحلة قبل الوالدة التي قد تسهم في إنجاب األم لطفل ذي متالزمة داون :

تعرض األم لتروكسين. أ     

زيادة عمر األم. ب     

الضغوط التي تتعرض لها األم.  ج     

إدمان الكحول.  د     

اإلجابة:

البدي��ل رقم )ب( هو اإلجاب��ة الصحيحة ألن هناك عالقة طردية بين زي��ادة  عمر األم وإنجاب طفل ذي 

متالزمة داون،  بينما يعتبر البديل رقم )د( غير صحيح ألن إدمان األم للكحول يسبب ما يعرف بمتالزمة 

الجنين الكحولية ، ويعتبر البديالن رقم )أ(، )ج( غير صحيحة ألن تعرض األم للتروكسين أو الضغوط قد 

يسبب مشكالت نمائية .  
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دليل المتقدم الختبار معلمي التربية الخاصة

النموذج التاسع:

المجال: المعرفة بطرق التدريس الخاصة بالطالب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة

المعيار: يوظف معلم التربية الخاصة البرامج السلوكية لذوي االحتياجات التربوية الخاصة.

المؤشر: يلم معلم التربية الخاصة بالنظريات واألساليب والمبادئ األساسية في تعديل السلوك 

وتطبيقاتها في البرامج السلوكية لذوي االحتياجات التربوية الخاصة.

السؤال:

أعطي الطالب طارق تدريبًا مكثفًا على اســتخدام دورة المياه من قبل معلمه ، وأصبح اآلن قادرًا على 

الذهاب لدورة المياه في المنزل بمعدل مرة كل ساعتين دون الحاجة إلى مساعدة ، لذلك يمكن وصف 

هذه العملية بأنها :

التعميم. أ     

المحافظة على السلوك. ب     

قدرة الذاكرة. ج     

المهارات الحركية. د     

اإلجابة:

البدي��ل رق��م )ب( هو اإلجاب��ة الصحيحة، ألن ه��ذا المثال يتالءم م��ع المحافظة على الس��لوك حيث 

س��يقوم الطفل بنفس الس��لوك ف��ي المنزل دون الحاجة للمس��اعدة، أم��ا البديل رق��م )أ( فهو غير 

صحيح ألن هذا المثال اليتفق مع مهارة التعميم التي تعني : أن يمارس التلميذ المهارة المتعلقة في 

مواق��ف ومواض��ع مختلفة .  بينما يعتبر البدي��ل رقم )ج( غير صحيح ألن التلميذ ق��د يتذكر التعليمات 

دون تنفيذها.  وأخيرا البديل رقم)د( غير صحيح لعدم عالقة المهارات الحركية بهذا المثال. 
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دليل المتقدم الختبار معلمي التربية الخاصة

النموذج العاشر:

المجال: المعرفة بالطالب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة وكيفية تعلمهم.

المعيار: يبين معلم التربية الخاصة تأثير اإلعاقة على تعلم الطالب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة.

المؤشر:  يلم بالنظريات التربوية المؤثرة في تعليم ذوي االحتياجات التربوية الخاصة .

السؤال:

يعبر استخدام المعلم للنجوم لتعزيز السلوك الجيد الذي يظهره التلميذ من مفاهيم النظرية :

البنائية. أ     

االجتماعية. ب     

السلوكية. ج     

النفسية. د     

اإلجابة:

البديل )ج( هو اإلجابة الصحيحة )النظرية الس��لوكية( التي تقوم على أهمية تعزيز الس��لوك اإليجابي، 

ومعاقبة السلوك السلبي ،أما البدائل )أ(،)ب(،)د( تركز على مبادئ أخرى ليس لها عالقة بالتعزيز.
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دليل المتقدم الختبار معلمي التربية الخاصة

  اختبار تجريبي

فيما يلي نقدم بعض األسئلة للتدريب على االختبار، مع مالحظة أنه ليس بالضرورة أن يكون 

المقصود  وإنما  الصعوبة،  مستوى  عن  معبرا  وال  بتفاصيلها،  األسئلة  لهذه  محاكيا  االختبار 

التدريب، وإعطاء فكرة عامة عن طبيعة االختبار ، وقد روعي في األسئلة ما يلي:

تمثيل المعايير بحيث يوضع لكل معيار سؤال أو أكثر.��

في �� وأسئلة  التذكر،  مستوى  في  أسئلة  تحوي  بحيث  المعرفة:  مستويات  في  األسئلة  تنويع 

مستوى التطبيق، وأسئلة في مستوى التفكير.

تنويع أنماط األسئلة، ومستوى الصعوبة فيها؛ لتعطي المعلم صورة عامة عن أسئلة االختبار.��

وضع اإلجابة الصحيحة في نهاية االختبار للتأكد من صحة اإلجابة.��

   أسئلة االختبار التجريبي

السؤال األول:

ما العنصر المطلوب في أي برنامج تربوي فردي لكل تلميذ مما يلي؟

التقييم الوظيفي السلوكي. أ     

خطة التدخل المبكر. ب     

جدول الصف اليومي. ج     

األهداف العامة. د     
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دليل المتقدم الختبار معلمي التربية الخاصة

السؤال الثاني:

ما النموذج التعاوني التدريسي بين معلم التربية الخاصة ومعلم التعليم العام الذي يمكن أن يقود 

ويدعم المعلمين لتدريس موضوع معين لمجموعات منفصلة من الطالب؟ 

التدريس التكميلي.  أ     

التدريس البديل. ب     

التدريس الموازي. ج     

التدريس المشترك. د     

السؤال الثالث:

تتطلب البيئة األقل تقييدًا أن يتم تربية الطالب ذوي اإلعاقة : 

مع أقرانهم العاديين  فقط في بعض الحصص الدراسية المحددة . أ     

مع أقرانهم العاديين ألقصى درجة ممكنة . ب     

في مدارس أو معاهد خاصة التتيح لهم فرصة التفاعل مع أقرانهم العاديين . ج     

مع تقديم المساعدة لهم  سواء كانوا في نفس بيئة أقرانهم العاديين أم ال . د     
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دليل المتقدم الختبار معلمي التربية الخاصة

السؤال الرابع:

المقابلة   أثناء  اإلعاقة  التلميذ ذي  الخاصة وأسرة  التربية  بين معلم  التواصل  التي تسّهل  األمور  من 

لمعرفة المزيد عن الطالب : 

يقوم معلم التربية الخاصة بإعداد محاور المقابلة التي تضمن االلتزام بالنقاش.  أ     

استخدام معلم التربية الخاصة أثناء المقابالت المصطلحات التربوية والفنية المتخصصة.  ب     

مناقشة معلم التربية الخاصة جوانب القوة األكاديمية للتلميذ، وتقديم االقتراحات التي  ج     

يمكن أن تعالج جوانب الضعف لديه.   

إرشاد معلم التربية الخاصة  أسر أولياء األمور حول كيفية تقديم التوجيه للطالب بطريقة  د     

أكثر فاعلية.    

السؤال الخامس:

استخدام عمل الطالب الصفي لتقييم مدى تقدمه، وتعديل التدريس يعرف:

بالتقييم المبني على المنهج. أ     

باالختبارات التحصيلية المعيارية.  
 

ب     

بالتقييم التلخيصي.
 

ج     

بالممارسات الموجهة. د     
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السؤال السادس:

معظم األفراد ذوي اإلعاقة الفكرية )التخلف العقلي( يمكن تصنيفهم بأن لديهم إعاقة فكرية :

متوسطة. ب  بسيطة.        أ     

حادة . د  شديدة.        ج     

السؤال السابع:

ما األمور التي يمكن أن تساعد طالب توحد في المرحلة المتوسطة ليكون ناجًحا في حياته الدارسية؟

السماح للطالب بالحضور نصف اليوم ولمدة شهر في فصل عادي. أ     

تزويده بقائمة مرئية من السلوكيات المناسبة. ب     

أخذه في جولة بين الفصول العادية لمدة فصل دراسي. ج     

إبعاده عن زمالئه عندما يكون غاضًبا. د     

السؤال الثامن:

أي األنشطة التالية يمكن أن يستخدمها المعلم لتنمية المهارات االجتماعية لدى الطالب ذوي التوحد؟

تقديم الحد األدنى من التدخل الذي يسمح لحل المشكلة بشكل مستقل. أ     

التواصل مع الطالب لتوضيح المتوقع منهم من سلوكيات خالل النشاط. ب     

التأكد من أن الطالب انخرطوا في النشاط الذي يظهر الخصائص االجتماعية المشابهة. ج     

جعل الطالب ينمون مهاراتهم من خالل األهداف الفريدة والجماعية للنشاط. د     
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السؤال التاسع:

أي المقاييس التالية ال تستخدم في تقييم مهارات السلوك التكيفية : 

مقياس فايلند . ب  مقياس ولكر-ماكونلي .      أ     

مقياس المهارات االجتماعية.  د  مقياس وكسلر ) النسخة الرابعة ( .     ج     

السؤال العاشر:

يحاول معلم تشجيع الطالب على القراءة عن طريق إعفائهم من بعض الواجبات المنزلية مقابل كل 

كتاب يقرأونه. أي العبارات التالية تصف على نحو أفضل األسلوب الذي يطبقه المعلم لتعديل السلوك؟ 

التعزيز النسبي.  ب  فقدان المعزز.        أ     

التصحيح الزائد.   د  التعزيز السلبي.       ج     

السؤال الحادي عشر:

لعدم قدرته   ، السلوكية  التدريبات  إخصائي  إلى  إحالته  تمت  ابتدائي  األول  الصف  سامي طالب في 

االستمرار في الجلوس ، ويتحرك داخل الصف ، فما بيانات المالحظة التي لها عالقة باإلحالة؟

مدة السلوك . ب  تكرار السلوك.       أ     

استجابة المعلم. د  شدة السلوك.       ج     
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السؤال الثاني عشر:

أي التفسيرات النظرية  التالية  يمكن أن توضح أسباب مواجهة الطالب ذوي صعوبات التعلم صعوبة 

في الذاكرة قصيرة المدى؟ 

صعوبة المعالجة الفعالة والترميز األولي للمعلومات. أ     
النقل غير الكفء للمعلومات إلى الذاكرة طويلة المدى . ب     

صعوبة استخدام الذاكرة . ج     
صعوبة التعميم من موقف آلخر. د     

السؤال الثالث عشر:

وفقًا للبحوث الحديثة ، فإن أكثر الجوانب األكاديمية انتشارًا  لدى الطالب ذوي صعوبات التعلم تتعلق:

بالرياضيات . ب  بالعلوم.       أ     
باللغة الشفوية. د  بالقراءة.         ج     

السؤال الرابع عشر:

أي الخيارات التالية األكثر فائدة لتدريب تلميذ ذي إعاقة بصرية على مهارات التوجيه والحركة ؟ 

وصف لفظي لألنشطة التعليمية.   أ     
الخرائط المحسوسة في المبنى المدرسي.   ب     

أقالم تدوين المالحظات. ج     
تقديم أفالم تعليمية مناسبة لعمر الطالب. د     
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السؤال الخامس عشر:

أي مما يلي يعتبر من عيوب اإلبصار األكثر شيوعًا لدى الطالب ذوي اإلعاقة البصرية ؟ 

طول النظر. ب  قصر النظر.          أ     

االستجماتيزم.  د  كسل العين.       ج     

السؤال السادس عشر:

إن مفهوم اإلعاقة البصرية يشير إلى أولئك األفراد الذين تقل درجة إبصارهم في أفضل العينين مع 

استخدام التصحيحات البصرية عن المستويات التالية :

50 / 20 أ     

  70 / 20 ب     

 100 / 20 ج     

 200 /20
 

د     

السؤال السابع عشر:

من التعديالت المناسبة أثناء االختبارات الرسمية للتلميذ ضعيف البصر؟ 

استخدام نصوص االختبارات مكبرة .    أ     

استخدام طريقة كارل.   ب     

أخذ وقت أطول من المخصص لالختبار. ج     

السماح ألحد المعاونين بالكتابة عن الطالب . د     
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السؤال الثامن عشر:

ما اسم اإلجراء التقييمي الذي يمكن أن يحفز األذن الداخلية ؟ 

اختبار صافي التوتر . أ     

اختبار توصل العظم. ب     

اختبار التوصيل الهوائي. ج     

التخطيط السمعي. د     

السؤال التاسع عشر:

من عوامل تشجيع الطالب ذوي اإلعاقة السمعية على القراءة : 

تشجيع النمو الخيالي. ب  مساعدتهم على التواصل .      أ     

زيادة الحساسية.  د  تحسين االستماع.         ج     

السؤال العشرون:

من أسباب اإلعاقة السمعية والصمم مايلي : 

السمنة  . أ     

التهابات السحايا .  ب     

الضجيج.   ج     

شمع األذن. د     
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السؤال الحادي والعشرون:

من أكثر األمور التي تؤثر على النمو العقلي العام لدى الطالب ذوي التوحد:

التأخر في اكتساب مهارات المساعدة الذاتية. أ     

عدم االتساق في اكتساب اللغة ونموها. ب     

القصور في الوعي الحسي. ج     

الضعف في التعرف الكمي. د     

السؤال الثاني والعشرون:

نحو  وتوقعاتهم  اتجاهاتهم  تغيير  يستطيع  الصغار  الطالب  من  مجموعة  يدرس  الذي  المعلم 

االختالفات بين األفراد بــ :

استخدام المادة التعليمية التي تميز خصائص الطالب ذوي اإلعاقات. أ     

تجنب ممارسة تجميع الطالب بناًء على أدائهم . ب     

تقديم التشجيع المتكرر لألطفال ذوي اإلعاقات. ج     

نموذج التقبل لآلخرين من خالل إظهار السلوكيات اللفظية وغير اللفظية. د     
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السؤال الثالث والعشرون:

قام الفريق متعدد التخصصات بتحديد الموضع التربوي المالئم ألحد الطالب ذوي اإلعاقة  بأنه فصل 

عادي ، مع تقديم الدعم من خالل غرفة المصادر، ولكن وجد الفريق فيما بعد أن هذا الطالب  يحتاج 

لتركيز فردي فما الموضع التربوي المالئم للطالب ضمن البيئة األقل تقييدًا ؟ 

فصل خاص ملحق بمدرسة عادية أ     
فصل عادي في مدرسة عادية. ب     

فصل عادي مع تقديم خدمات المعلم المستشار. ج     
مركز داخلي طوال اليوم. د     

السؤال الرابع والعشرون:

أن أفضل طريقه لوصف المالمح النمائية لألفراد ذوي صعوبات التعلم بأنها:   

متأخرة. ب  غير متساوية.        أ     

سريعة. د  في المستوى الطبيعي.       ج     

السؤال الخامس والعشرون:

أي فئات اإلعاقة التالية يتصف بوجود مزاج عام مكتئب ؟

كف البصر. ب  التوحد.         أ     

اإلعاقة السمعية. د  متالزمة داون.        ج     
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   مفتاح اإلجابة

الجابةرقم ال�ص�ؤال

د1

ج2

ب3

ج4

اأ5

اأ6

ب7

ب8

ب9

ج10

ج11

اأ12

ج13

ب14

اأ15

د16

اأ17

ب18

اأ19

ب20

ب21

ب22

ا23

ب24

ا25
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    هل أنت جاهز لالختبار؟

 تحقق من مستوى جاهزيتك لالختبار من خالل اإلجابة عن القائمة التالية :

لنعماأ�صئلة التحقق من ال�صتعدادم

هل تعرف متطلبات الختبار  للتخ�س�ص التدري�سي املقدم عليه؟1

هل اتبعت اإجراءات الت�سجيل؟ 2

هل تعرف مقر الختبار  وموعده؟3

هل تعرف متطلبات دخول قاعة الختبار؟4

هل تعرف املحتوى الذي يغطيه الختبار ؟5

6
هل ا�ستعملت �سفحة خطة الدرا�سة من هذا الدليل لتحديد املحتوى الذي تعرفه جيًدا, واملحتوى الذي حتتاج لإعطائه 

مزيًدا من الهتمام؟

هل راجعت كتًبا, اأو مذكرات درا�سية, اأو م�سادر اأخرى ترتبط مبحتوى الختبار؟7

هل تعرف زمن الختبار وعدد اأ�سئلته؟8

هل اأنت معتاد على طبيعة الأ�سئلة التي يعر�سها الختبار؟9

هل تدربت على اأ�سئلة م�سابهة لأ�سئلة الختبار؟10

اإذا كنت توؤدي الختبار للمرة الثانية, هل حللت درجتك ال�سابقة وتعرفت على املجالت التي حتتاج منك اإىل مراجعة؟11
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   في يوم االختبار

ينبغي أن تنهي مراجعتك للمعايير التخصصية قبل يوم أو يومين من موعد االختبار الفعلي 

وينصح بالتالي:

        خذ قسطا من الراحة قبل دخول االختبار.�

         تأكد من اصطحاب الوثائق المهمة المطلوبة لدخول االختبار مثل بطاقة األحوال.�

         تناول وجبة غداء أو عشاء خفيفة قبل دخول االختبار.�

         انتظم في الصف أثناء إجراءات دخول قاعة االختبار.�

         كن هادئا، فال يمكنك أن تتحكم في مجريات االختبار ولكنك تستطيع أن تتحكم في  �

نفسك.

           المراقبون في قاعة االختبار على درجة عالية من التدريب ويسعون إلى بذل الجهد الالزم �

لتوحيد إجراءات االختبار  على مستوى المملكة، ولكن ال تجعل بعض اإلجراءات تزعجك.

          إذا كنت تشعر بقلق أو مخاوف من أداء االختبار ، فمن المفيد أن تقرأ دليل خفض القلق �

قبل االختبار بعدة أيام . 
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    التخطيط للمذاكرة 

مزيد  إلى  تحتاج  التي  المعايير  بتحديد  ينصح  المعايير،  محتوى  ومن  الدليل  هذا  من  القصوى  لإلستفادة 

عمليات  في  للتركيز  الخانات  بقية  استكمال  مع  أدناه،  الجدول  في  أرقامها  وكتابة  واالطالع،  القراءة  من 

المذاكرة وتنظيمها .

املحت�ى 
املغطى يف 
الختبار

كيف ميكنني 
املعرفة اجليدة 

بهذا املحت�ى

ماذا لدي من 
امل�اد ملذاكرة 
هذا املحت�ى

ما امل�اد التي 
احتاجها ملذاكرة 

هذا املحت�ى

اأين اأجد امل�اد 
التي احتاج اإليها

تاريخ بداية 
املذاكرة

تاريخ انتهاء 
املذاكرة
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   ملحق معايير مادة التربية الخاصة
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املوؤ�سراتاملعيار

معلم  يعرف   :1  .1  .13  .3 املعيار: 
والأ�س�ص  املفاهيم  اخلا�سة  الرتبية 
الرتبية  تخ�س�ص  عليها  يرتكز  التي 

اخلا�سة.

يعرف مفهوم الرتبية اخلا�سة ودورها يف التعليم العام.. 1
مييز امل�سطلحات العلمية يف الرتبية اخلا�سة.. 2
يعرف تاريخ تطور الرتبية اخلا�سة يف اململكة العربية ال�سعودية.. 3
العربية . 4 اململكة  باأهداف وا�سرتاتيجيات الرتبية اخلا�سة يف  يلم 

ال�سعودية.
يحدد الفئات امل�ستفيدة من خدمات الرتبية اخلا�سة.. 5
يلم بقوانني واأنظمة واتفاقيات رعاية وتعليم ذوي الحتياجات . 6

الرتبوية اخلا�سة حمليًا ودوليًا.
يطور ويجدد معرفته العلمية يف جمال الرتبية اخلا�سة بالطلع . 7

على بع�ص املجلت العلمية املتخ�س�سة واملواقع الإلكرتونية ذات 
العلقة.
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املوؤ�سراتاملعيار

معلم  يعدد   :2  .1  .13  .3 املعيار: 
الرتبوية,  البدائل  اخلا�سة  الرتبية 
وخدمات الرتبية اخلا�سة, واخلدمات 
يف  التاأهيلية  والربامج  امل�ساندة, 

الرتبية اخلا�سة.

اخلا�سة . 1 الرتبوية  الحتياجات  ذوي  الطلب  دمج  مفهوم  يعرف 
والفئات  وم�ستوياته,  ومتطلباته,  واأهميته,  العادية,  املدار�ص  يف 
امل�ستفيدة منه, واأثر فريق العمل يف جناح الدمج كمدير املدر�سة, 
التلميذ,  اأمر  وويل  العام,  التعليم  ومعلم  الطلبي,  واملر�سد 
النف�سي, والخت�سا�سي الجتماعي, واملتخ�س�سون  والخت�سا�سي 

يف اخلدمات امل�ساندة.
يلم مبفهوم التعليم ال�سامل وتطبيقاته.. 2
)املعلم . 3 املقدمة  اخلا�سة  الرتبية  خدمات  تقدمي  اأمناط  يحدد 

امل�ست�سار, املتجول وغريها(.
ذوي . 4 الطلب  خدمة  يف  واأدوارها  امل�ساندة  اخلدمات  اأنواع  يعرف 

والتخاطب,  ال�سمع,  )كخدمات  اخلا�سة  الرتبوية  الحتياجات 
النف�سي  والإر�ساد  الوظيفي,  والعلج  الطبيعي,  والعلج 

والجتماعي وغريها(.
مييز مفهوم التدخل املبكر يف الرتبية اخلا�سة واأهميته والربامج . 5

املطبقة فيه, مثل: التدخل الطبي والرتبوي والتوعوي.
يعرف دور التاأهيل يف خدمة الطلب ذوي الحتياجات الرتبوية . 6

اخلا�سة كالتاأهيل النف�سي والطبي واملهني.
ي�سف التعديلت البيئية ال�سرورية لبع�ص فئات الرتبية اخلا�سة . 7

كذوي العوق الب�سري وال�سمعي واحلركي.
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املوؤ�سراتاملعيار

معلم  3:يعرف   .1  .13  .3 املعيار: 
وخ�سائ�ص  مراحل  اخلا�سة  الرتبية 
للإعاقة  العامة  والأ�سباب  النمو 

والفروق الفردية.  

يف . 1 والختلفات  والت�سابهات  الطبيعي  النمو  مراحل  مييز 
الرتبوية  الحتياجات  ذوي  الطلب  بني  الأ�سا�سية  اخل�سائ�ص 
اخلا�سة واأقرانهم العاديني, وي�سف اخل�سائ�ص النمائية املختلفة 
والتعليمية,  والعقلية,  والجتماعية,  اجل�سمية,  اجلوانب  يف  لهم 

والنفعالية واللغوية يف املراحل العمرية التي يدر�سون فيها. 
والفكرية . 2 واملعرفية  والبدنية  احل�سية  الإعاقات  تاأثري  يقدر 

والنفعالية على عمليات النمو والقدرات وتعّلم وت�سرفات و�سلوك 
الطلب ذوي الحتياجات الرتبوية اخلا�سة. 

الولدة( . 3 وبعد  واأثناء  )قبل  للإعاقات  امل�سرتكة  الأ�سباب  يعرف 
وطرق الوقاية منها.

يحدد الحتياجات املعرفية, والبدنية, والثقافية, والجتماعية, . 4
الحتياجات  ذوي  للطلب  والعاطفية  والنف�سية,  والبيئية, 

الرتبوية اخلا�سة واأقرانهم العاديني اأي�سا.
ذوي . 5 الطلب  بني  واحل�سارية  الثقافية  الختلفات  مييز  

التدري�ص  تخطيط  ويراعيها  يف  اخلا�سة  الرتبوية  الحتياجات 
وتنفيذ الربامج .
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معلم  4:يعرف   .1  .13  .3 املعيار: 
القيا�ص  اأ�ساليب  اخلا�سة  الرتبية 

والتقومي يف جمال الرتبية اخلا�سة.

يبني املبادئ الأ�سا�سية للقيا�ص والتقومي والت�سخي�ص يف الرتبية . 1
اخلا�سة مثل )التعريفات, الأهداف, امل�سطلحات وغريها(.

الر�سمية, . 2 يعرف الأدوات واملقايي�ص والختبارات الر�سمية وغري 
مثل: درا�سة تاريخ احلالة, وال�سجلت التقوميية, وامل�ستخدمة يف 
مبختلف  اخلا�سة  الرتبوية  الحتياجات  ذوي  وتقومي  ت�سخي�ص 
وحاجات  يتنا�سب  مبا  وي�ستخدمها  ي�سممها  كيف  ويعرف  فئاتهم, 

الطلب ذوي الحتياجات الرتبوية اخلا�سة.
يحدد اأع�ساء فريق القيا�ص والتقومي ودور كل منهم.. 3
يجمع معلومات التقومي من م�سادر متنوعة من املدر�سني واملهنيني . 4

الرتبوية  الحتياجات  ذوي  الطلب  الأمور,  اأولياء  الآخرين, 
لربامج  والتخطيط  تربوية,  قرارات  اتخاذ  اأجل  من  اخلا�سة, 
يف  مبا  اخلا�سة  الرتبوية  الحتياجات  ذوي  للطلب  فعالة 
على  والتعرف  املختلفة,  واللهجات  الثقافات  ذوو  الطلب  ذلك 

الحتياجات والدعم لدجمهم يف البيئات والربامج املختلفة.
التقومي . 5 من  امل�ستقاة  املعلومات  وا�ستخدام  تف�سري  كيفية  يعرف 

الر�سمي وغري الر�سمي, واأدوات التقومي والإجراءات التقوميية.
املعرفية . 6 اجلوانب  يف  للطالب  احلايل  الأداء  م�ستوى  يحدد 

باملهام  القيام  اأجل  من  والهتمامات  والقدرات  والأكادميية 
التدري�سية.
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معلم  5:يبني   .1  .13  .3 املعيار: 
الإعاقة  تاأثري  اخلا�سة  الرتبية 
الحتياجات  ذوي  الطلب  تعلم  على 

الرتبوية اخلا�سة.

مييز ال�سلوك الإن�ساين ال�سوي ومهارات ال�سلوك التكيفي ومظاهر . 1
ال�سلوك غري التكيفي.

الحتياجات . 2 ذوي  تعليم  يف  املوؤثرة  الرتبوية  بالنظريات  يلم 
الرتبوية اخلا�سة .

يعرف طرًقا متنوعًة لتكييف التدري�ص من اأجل تلبية الحتياجات . 3
التعليمية الفردية للطلب ذوي الحتياجات الرتبوية اخلا�سة .

حياة . 4 على  اأكرث  اأو  اإعاقة  تخلفها  التي  املختلفة  التاأثريات  مييز 
الطالب ذي الإعاقة واأ�سرته , وعلى املجتمع كالتاأثريات النف�سية, 

والجتماعية, والتعليمية, والقت�سادية وغريها.
ي�سف تاأثري خربات الطلب ذوي الحتياجات الرتبوية اخلا�سة . 5

اأدوارهم  وفاعلية  التعلم,  على  وقدرتهم  الأ�سر  على  التعلمية 
املعي�سية والجتماعية.

الحتياجات . 6 ذوي  الطلب  حلالت  الطبية  ال�سمات  يحدد 
الرتبوية اخلا�سة التي توؤثر يف تعلمهم. وتاأثري الأدوية الطبية 
للطلب  والنفعايل  والبدين,  واملعريف,  التعليمي,  ال�سلوك  على 
نوعية  على  ذلك  وتاأثري  اخلا�سة,  الرتبوية  الحتياجات  ذوي 

احتياجات الطالب.

6:ي�ستخدم معلم   .1  .13  .3 املعيار: 
الرتبية اخلا�سة طرق تدري�ص عامة.

لتعليم . 1 العامة  التدري�ص  وطرق  الأ�سا�سية  بال�سرتاتيجيات  يلم 
القراءة.

لتعليم . 2 العامة  التدري�ص  وطرق   الأ�سا�سية  بال�سرتاتيجيات  يلم 
الكتابة.

لتعليم . 3 العامة  التدري�ص  وطرق  الأ�سا�سية  بال�سرتاتيجيات  يلم 
الريا�سيات.
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7:ي�ستخدم معلم   .1  .13  .3 املعيار: 
الرتبوي  الربنامج  اخلا�سة  الرتبية 

الفردي.

اختيار . 1 يف  وخ�سائ�سهم  الطلب  ت�سخي�ص  نتائج  على  يعتمد 
يت�سم  الذي  الفردي  الرتبوي  الربنامج  وت�سميم  التدري�ص,  طرق 

بالو�سوح والتحدي والقابلية للتحقق.
يعدد املحتويات الرئي�سة املكونة للربنامج الرتبوي الفردي. ويلم . 2

بالعتبارات الأ�سا�سية التي ُيبنى عليها. 
وهي . 3 وغاياته,  املنهج  حمتوى  �سوء  يف  التعلم  لأن�سطة  يخّطط 

الناقد,  والتفكري  امل�سكلت  حل  مهارات  تنمي  التي  الأن�سطة 
والتعبري عن الذات, والتوا�سل الفاعل, والإبداع.

ذلك . 4 يف  مبا  متنوعًة  م�سادَر  توظف  التي  الفّعالة  الربامج  ي�سمم 
تقنية املعلومات واأدوات التقنية.

الرتبوية . 5 للخطة  والنهائية  والف�سلية  اليومية  التقارير  يعد 
الفردية وفق الأ�سلوب العلمي.

معلم  8:يوظف   .1  .13  .3 املعيار: 
ال�سلوكية  الربامج  اخلا�سة  الرتبية 
الرتبوية  الحتياجات  لذوي 

اخلا�سة.

تعديل . 1 يف  الأ�سا�سية  املبادئ  و  والأ�ساليب  بالنظريات  يلم   .1
الحتياجات  لذوي  ال�سلوكية  الربامج  يف  وتطبيقاتها  ال�سلوك 

الرتبوية اخلا�سة.
ال�سلوك . 2 بت�سكيل  املتعلقة  الإجراءات  تطبيق  كيفية  يعرف   .2

املنا�سب للطلب, ومنها املهارات الجتماعية.
املهارات . 3 وا�سرتاتيجيات  مناهج  تطوير  اأو  اختيار  ي�ستطيع   .3

يف  املنا�سب  الجتماعي  ال�سلوك  مهارات  تعزز  التي  الجتماعية 
املجتمع.

اأو . 4 الأو�ساع  جميع  يف  الجتماعية  املهارات  تعليم  يدمج   .4
املناهج. 

ولديه . 5 الت�سرفات,  جميع  على  املختلفة  التوقعات  تاأثري  يعرف 
الذاتي,  الوعي  زيادة  �ساأنها  من  اإجراءات  تطبيق  على  القدرة 
والثقة بالنف�ص لدى الطلب ذوي الحتياجات الرتبوية اخلا�سة.
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معلم  9:يطبق   .1  .13  .3 املعيار: 
اإ�سرتاتيجيات  اخلا�سة  الرتبية 
تنمية املهارات احلياتية لدى الطلب 
ذوي الحتياجات الرتبوية اخلا�سة.

دافعيتهم . 1 وا�ستثارة  الطلب  لت�سجيع  خمتلفة  طرًقا  ي�ستخدم 
للتعلم والتفاعل البناء.

والوظيفية . 2 ال�ستقللية  اليومية  احلياة  مهارات  ويوظف  يطور 
املختلفة للطلب بهدف اإعدادهم للحياة اخلا�سة والعامة. 

ي�سمم ويطبق خطًطا من اأجل تطوير القدرات واملهارات البدنية . 3
وتزويدهم  خا�سة,  بدنية  رعاية  اإىل  يحتاجون  الذين  للطلب 

بطرق العناية الطبية الذاتية.
يدمج املهارات املهنية وحل امل�سكلت يف املناهج الدرا�سية, من اأجل . 4

العملية  احلياة  مواقف  يف  وتعميمها  عليها  املحافظة  و  اكت�سابها 
والتنمية الب�سرية.

الحتياجات . 5 ذوي  الطلب  دعم  يف  الأمور  اأولياء  م�ساركة  ي�سجع 
الرتبوية اخلا�سة واإتاحة الفر�ص الكافية لهم لكت�ساب املهارات 

اللزمة للعتماد على الذات يف املواقف والأو�ساع املختلفة.





ومالحظاتكم  مقرتحاتكم  ن�صتقبل  اأن  ي�صعدنا 
اخلا�صة بهذا الدليل على الربيد الإلكرتوين التايل
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